የሲያትል ከተማ እና የኪንግ ካውንቲ የህፃናት ምርጥ ጅምሮች (King County’s Best Starts for Kids) ሁለት የገንዘብ ድጋፍ
እድሎችን በማወጅ ደስተኞች ናቸው: የልጅ እንክብካቤ ሰራተኛ ማቆያ ክፍያ ለዋሽንግተን ስቴት የህፃናት፣ የወጣቶች እና ቤተሰቦች
መምሪያ (DCYF) - ፈቃድ ያላቸው በሲያትል ውስጥ የሕጻናት እንክብካቤ ንግዶች፣ በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለሚሰሩ ብቁ ለሆኑ የልጅ
እንክብካቤ ሰራተኞች ሁሉ እና የማረጋጊያ የገንዘብ ድጎማዎች ነው።

ለልጅ እንክብካቤ ማቆያ ክፍያዎች ዘወትር የሚጠየቁ
ጥያቄዎች
1. የልጅ እንክብካቤ ማቆያ ክፍያ ዓላማ ምንድን ነው?
የሲያትል ከተማ ከJumpStart 14500-የደመወዝ ወጪ ታክስ 2.4 ሚሊዮን ዶላር ተቀብሏል፣ እና ለሁሉም የDCYF-ፍቃድ
ባላቸው የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከላት፣ ውስጥ ላሉ ሠራተኞች የአንድ ጊዜ የማቆያ ጉርሻ ክፍያ የቤተሰብ የልጆች እንክብካቤ
ፕሮግራሞች፣ ወይም በኪንግ ካውንቲ ገደብ ውስጥ ላሉ የትምህርት እድሜ ፕሮግራሞች ኪንግ ካውንቲ 5 ሚሊዮን ዶላር
ከምርጥ ጅምር ለልጆች ሌቪ መድቧል። ከሲያትል የ JumpStart Payroll Tax የሚገኘው የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለሆኑ
የሲያትል አቅራቢዎች የሚሰጠውን የማረጋጊያ ድጎማ ለመደገፍ ይጠቅማል (ተጨማሪ ዘወትር የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ከዚህ
በታች ይመልከቱ)።
2. ለልጅ እንክብካቤ ማቆያ ክፍያ ለማመልከት ብቁ የሚሆነው ማነው?
በDCYF ፈቃድ የተሰጠው የሕጻናት እንክብካቤ ማእከል፣ የቤተሰብ የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም ወይም በኪንግ ካውንቲ
ገደብ ውስጥ የትምህርት ዕድሜ መርሃ ግብር ያሉ ከልደት እስከ 12 ዓመት ከሆናቸው ልጆች ጋር የሚሰሩ የሕጻናት እንክብካቤ
ሠራተኞች ሁሉ የማቆያ ክፍያ ለመቀበል ብቁ ናቸው።
ለእነዚህ የገንዘብ ድጐማዎች ማመልከቻ በአሠሪው/ቀጣሪዎች መቅረብ አለበት። በቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎች
ጉዳይ ከሆነ፣ ይህ ፈቃድ ያለው ነው። እነዚህን የድጐማዎች ገንዘብ የሚቀበሉ ንግዶች ገንዘቡን ብቁ ለሆኑ ሰራተኞቻቸው
የማስተላለፍ ሃላፊነት አለባቸው። ክፍያዎች በሚቀበሉበት ጊዜ አሰሪዎች ክፍያውን በደመወዝ መዝገብ ላይ ላሉ ሰራተኞች
የማድረስ ብቻ ግዴታ አለባቸው።
ተጨማሪ የብቃት ዝርዝሮች:
•

•
•
•

የሙሉ ጊዜ ወይም የትርፍ ሰዓት የሚሰሩ የህጻናት እንክብካቤ ሰራተኞች ሁሉ በማመልከቻው ቀን በደመወዝ ላይ ያሉ እና
በኪንግ ካውንቲ ወሰኖች ውስጥ በDCYF ፈቃድ ባለው የሕጻናት እንክብካቤ ማእከል፣ የቤተሰብ የልጆች እንክብካቤ ፕሮግራም
ወይም የትምህርት ዕድሜ ፕሮግራም የሚሰሩ የማቆያ ክፍያ ለመቀበል ብቁ ናቸው።
ሰራተኛው በኪንግ ካውንቲ ወሰኖች ውስጥ በሚገኝ የሕጻናት እንክብካቤ ተቋም ውስጥ መሥራት አለበት፤ የኪንግ ካውንቲ
ነዋሪ መሆን አያስፈልጋቸውም።
ከኪንግ ካውንቲ ውጭ ያሉ ፕሮግራሞች ለዚህ የገንዘብ ድጋፍ ዕድል ብቁ አይደሉም።
ከፈቃድ ነፃ የሆኑ አቅራቢዎች እና ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ እና ጎረቤት (FFN) በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚሰሩ ተንከባካቢዎች ብቁ
አይደሉም።

3. እኔ በDCYF ፍቃድ በተሰጠው ተቋም ከልጆች ጋር በቀጥታ የምሰራ የቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ነኝ። እኔ ለዚህ የማቆያ
ክፍያ እራሴ ማመልከት እችላለሁ?
አዎ። የተቀጠሩ ሰራተኞች እንዲኖርዎ አያስፈልግዎትም። የእርስዎ በDCYF ፈቃድ የተሰጠው ንግድ በኪንግ ካውንቲ ወሰኖች
ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፣ እራስዎን እንደ ብቁ ሰራተኛ ሊቆጥሩ ይችላሉ።
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4. እንደ አንድ ፈቃድ ያለው የቤተሰብ ህጻን እንክብካቤ ወይም ማእከልን መሰረት ያደረገ አቅራቢ፣ ለዚህ ክፍያ ብቁ ለመሆን ክፍት እና
ልጆችን ማገልገል አለብኝ?
አዎ፣ በአሁኑ ጊዜ ክፍት እና ልጆችን የሚቀበሉ መሆን አለቦት።
5. የክፍያ መጠኖች ምን ያህል ናቸው?
የሙሉ ጊዜ ወይም የትርፍ ሰዓት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን እያንዳንዱ የሕፃን እንክብካቤ ሠራተኛ ተመሳሳይ መጠን ይቀበላል።
ለእያንዳንዱ ፈቃድ ላለው የሕፃን እንክብካቤ ሠራተኛ የዕውቅና ክፍያ የሚሰጠው ጠቅላላ መጠን በአመልካቾች በተለዩት ብቁ
ሠራተኞች ጠቅላላ ብዛት ይወሰናል።
6. እነዚህ ክፍያዎች ተወዳዳሪ ናቸው?
አይ፣ ክፍያዎች ተወዳዳሪ አይደሉም። የብቃት መስፈርት የሚያሟሉ ሁሉም የሕጻናት እንክብካቤ ሠራተኞች ተመሳሳይ ክፍያ
ያገኛሉ።
7. ብቁ ለመሆን አቅራቢው የ Working Connections Child Care ግዛት ድጎማ የሚያገኙ ቤተሰቦችን እንዲያገለግል ወይም
በህጻን እንክብካቤ እርዳታ ፕሮግራም (CCAP) ውስጥ ተመዝግቦ እንዲያገለግል ያስፈልጋል?
አይ። የሚሰራ ግንኙነቶች የልጅ እንክብካቤ (WCCC) ወይም የልጅ እንክብካቤ እርዳታ ፕሮግራም (CCAP) ድጎማ ቢቀበሉም
ባይቀበሉም፣ ማንኛውም በኪንግ ካውንቲ ክልሎች ውስጥ በDCYF ፈቃድ የተሰጠው የሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢ
ሊያመለክት ይችላል።
8. አንድ አቅራቢ በ Early Achievers ውስጥ መመዝገብ ይፈለግበታል?
አይ። በኪንግ ካውንቲ ክልሎች ውስጥ ያለ ማንኛውም በDCYF ፈቃድ የተሰጠው የልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ማመልከት
ይችላል።
9. እነዚህ የድጎማዎች ገንዘብ ምን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?
የድጎማዎች ገንዘብን ለመቀበል፣ አቅራቢዎች በማመልከቻው ጊዜ ከኪንግ ካውንቲ ጋር ስምምነት መፈረም
ይጠበቅባቸዋል። የድጎማዎች ገንዘብ ለብቁ ሰራተኞቻቸው በቀጥታ መከፈል አለባቸው። አቅራቢዎች የድጎማዎች

ገንዘቡን አጠቃቀም በተመለከተ መዝገቦችን እንዲይዙ እና ከተጠየቁ መዝገቦቹን ለኪንግ ካውንቲ እንዲያቀርቡ
ይጠበቅባቸዋል።

ይህ የማቆያ ክፍያ ሰራተኞች የድጎማዎች ገንዘቡን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ላይ ምንም አይነት ገደብ
አይኖረውም።
10. ክፍያዎቹ ሙሉ በሙሉ ይሰጣሉ?
ማመልከቻው ከተፈቀደ በኋላ፣ ሙሉ የስጦታው መጠን በቅድሚያ ይሰጣል። አቅራቢዎች በEFT ይከፈላሉ ወይም ቼክ በስጦታ
ማመልከቻ ላይ ወደተዘረዘረው የፖስታ አድራሻ ይላካል።
11. እነዚህን የድጎማዎች ገንዘብ ለሰራተኞቼ ማስተላለፍ ያለብኝ መቼ ነው?
ክፍያ በአቅራቢው የድጎማዎች ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ በሚቀጥሉት ሁለት የደመወዝ ወቅቶች ለሠራተኞች መከፋፈል አለበት፣
እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2022 ቢሆን ይመረጣል።
12. በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ብዙ ፈቃድ ያላቸው የሕጻናት እንክብካቤ ጣቢያዎች ያሉት ተወካይ ድርጅት ከሆንኩ፣ ለእያንዳንዱ ጣቢያ
የተለየ ማመልከቻ ማቅረብ አለብኝ?
አዎ። እንደ ማመልከቻው አካል ፕሮግራሞች የንግድ ስማቸውን እና የDCYF ፍቃድ መታወቂያ # ይዘረዝራሉ። እያንዳንዱ
ማመልከቻ ልዩ የሆነ የDCYF ፍቃድ መታወቂያ ቁጥር ሊኖረው ይገባል። በሲያትል ከተማ ወሰኖች ውስጥ የሚገኙ ንግዶች
የማረጋጊያ የስጦታ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ።
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13. ምን ሰነድ ማቅረብ ይኖርብኛል?
ከሽልማቱ ማሳወቂያ በኋላ፣ የዋሽንግተን ግዛት የንግድ ፍቃድ (UBI ቁጥር) ወይም የDCYF የልጅ እንክብካቤ ፍቃድ ማስገባት
ያስፈልግዎታል። እንዲሁም የW-9 ቅጽ መሙላት እና መፈረም ያስፈልግዎታል።
14. የድጐማ ገንዘቡ ክፍያ ግብር የሚከፈልባቸው ናቸው?
እነዚህ ክፍያዎች እንደ ገቢ ይቆጠራሉ። ለግብሮች ዓላማዎች ሲሆን፣ የገንዘብ ድጎማዎች በንግድዎ ከሚቀበሏቸው ሌሎች
ገቢዎች ጋር በተመሳሳይ መልኩ መታየት አለባቸው።
አቅራቢዎች እነዚህን ገንዘቦች ለማንኛውም ተዛማጅ ግብሮች እና/ወይም አስተዳደራዊ ክፍያዎች ለሠራተኞቻቸው ለማድረስ
ከሚሰጡት ገንዘቦች ውስጥ እስከ 15% የሚሆነውን የንግድ ሥራ ወጪዎችን የሚሸፍን ወደኋላ መያዝ ይችላሉ። የተረፈው ቀሪ
ሂሳብ ለሰራተኞቻችሁ በፕሮግራሙ የደመወዝ ክፍያ ስርዓት (እንደ ስጦታ ካርዶች ወይም እንደ ሌላ ደመወዝ-ያልሆነ የማካካሻ
ክፍያ) በቀጥታ መተላለፍ አለበት። እባክዎን ማንኛቸውም የደመወዝ ተቀናናሾች ለግለሰብ ሰራተኞች የመጨረሻውን የካሳ
መጠን የበለጠ ሊቀንስ እንደሚችል ያስታውሱ።
ለምሳሌ፣ ወኪል ድርጅትዎ በማመልከቻዎ ላይ 20 ሰዎችን ከጠየቀ፣ እና እርስዎ $5,000 ዶላር ከተቀበሉ፣ ይህንን ወደ
ሰራተኛዎ ደሞዝ ለማሳለፍ ማንኛውንም ግብሮችን ወይም አስተዳደራዊ ወጪዎችን ለመሸፈን ተወካይ ድርጅትዎ እስከ 15%
(በዚህ ምሳሌ ያ $750 ዶላር ይሆናል) እንዲይዝ ይፈቀድለታል። ይህ ማለት እርስዎ እንዲሰጣቸው ለጠየቋቸው 20
ሰራተኞችዎ ቢያንስ $4,250 ዶላር የማስተላለፍ ግዴታ አለቦት ማለት ነው።
በእርስዎ የተለየ የንግድ አንድምታ ላይ ከግብር የባለሙያ አማካሪ ምክር ይጠይቁ።
15. አቅራቢዎች ከዚህ ክፍያ ጋር የተያያዙ ደረሰኞችን ቆጥቦ ማስቀመጥ እና ማስገባት አለባቸው?
የአገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት ንግዶች ለሰባት ዓመታት የፋይናንስ መዝገቦችን እንዲይዙ ይጠይቃል። ስለ እነዚህ የድጐማ
ገንዘቦች አጠቃቀም መዝገቦችን ለኪንግ ካውንቲ እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ።
16. ለዚህ ክፍያ ለማመልከት የመጨረሻ ቀን አለው?
አዎ። የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ሰኔ 27 ቀን 2022፣ በ11፡59 ከሌሊቱ የፓሲፊክ የቀን ብርሃን ሰዓት ነው።
17. አንድ አቅራቢ ለክፍያው እንዴት ያመለክታል?
ሰኔ 13 ቀን 2022፣ በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚገኙ የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች ከማመልከቻው ጋር የተያያዘ የአገናኝ
(link) ኢሜይል ይደርሳቸዋል። አቅራቢው የንግድ ስም፣ አድራሻ እና የአቅራቢ የፍቃድ መታወቂያ ቁጥርን ጨምሮ ጥቂት
አጫጭር ጥያቄዎችን በሚመልስበት የድጐማ ስጦታ ማመልከቻ አገናኝ (link) ላይ ጠቅ ያደርጋል።
የድጋፍ ስጦታ ማመልከቻው በእንግሊዝኛ፣ በሶማሊኛ እና በስፓኒሽ እና በPDF ቅርፀት በአማርኛ፣ በተቃለለ ቻይንኛ እና
በቬትናምኛ በመስመር ላይ ይገኛል። በማመልከቻው ላይ ያለ የPDF ስሪት ሊታተም፣ ሊሞላ እና ወደ
DEELfunding@seattle.gov ሊገባ ይችላል።
የድጋፍ ስጦታው ማመልከቻ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በስፓኒሽ፣ በተቃለለ ቻይንኛ፣ በሶማሊኛ እና በቬትናምኛ በመስመር
ላይ ይገኛል።
18. ማመልከቻውን ለመሙላት አቅራቢው እርዳታ ቢያስፈልገውስ?
ለእርዳታ የ Early Achievers አሰልጣኝዎን ያግኙት። አሰልጣኝዎ ማን እንደሆነ ካላወቁ ወይም አንድ የEarly Achievers
አሰልጣኝ ከሌለዎት፣ እባክዎን ወደ ልጅ እንክብካቤ የቁስ ምንጮች አቅራቢ መስመር በ1-800-446-1114 ይደውሉ።

3

19. አንድ አቅራቢ እንዴት እና መቼ ነው ክፍያ የሚቀበለው?
የመጨረሻው የስጦታ ሽልማት ማስታወቂያዎች በሐምሌ መጨረሻ ላይ ይደረጋሉ። አቅራቢዎች ሁሉ ስለ ሽልማቱ ሁኔታ
በኢሜል እንዲያውቁት ይደረጋሉ። አቅራቢዎች በቀጥታ በተቀማጭ ገንዘብ ወይም በማመልከቻው ላይ በተዘረዘረው
የመላላኪያ ፖስታ አድራሻ ቼክ ይከፈላሉ። ለአቅራቢዎች የሚደረጉ ክፍያዎች በነሐሴ 1 - የካቲት 31 ቀን 2022 መካከል
ይላካሉ።
20. ማመልከቻው ከገባ በኋላ አንድ ሰራተኛ ፕሮግራሜን ቢለቅስ?
በማመልከቻው ላይ ብቁ ተብለው የተቆጠሩት ሰራተኞች በእርስዎ የህጻን እንክብካቤ ቦታዎ ውስጥ መቀጠራቸው አብቅቶ ከሆነ
እና ይህ እርስዎ ብቁ ናቸው ብለው ከገለጹት የሰራተኞች ብዛት 25% ወይም ያነሰ የሚወክል ከሆነ ፕሮግራሙ በተመሳሳይ
መልኩ ሙሉውን የማቆያ ክፍያ መጠን በአሁኑ ጊዜ ተቀጥረው ለሚሰሩ ብቁ ሰራተኞች መበታተን አለበት።
እርስዎ ብቁ እንደሆኑ ሪፖርት ካደረጉት የሰራተኞች ብዛት ከ25% በላይ የሚሆነው በፕሮግራምዎ ላይ መስራት አብቅተው
ከሆነ፣ የሽልማትዎ መጠን እንደገና መሰላት አለበት እና DEELfunding@seattle.gov ን ማግኘት አለብዎት።

ለሲያትል ማረጋጊያ ስጦታዎች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. የሲያትል ከተማ የማረጋጊያ የድጎማ ስጦታዎች ዓላማ ምንድን ነው?
ከቀጥተኛ የሰራተኞች ክፍያ በተጨማሪ፣ የትምህርት እና የቅድመ ትምህርት ክፍል (DEEL) በተጨማሪም ወረርሽኙ በቀጣይነት
በዚህ ዘርፍ ላይ ተጽእኖ እያሳደረ ባለበት ወቅት የነሱን የልጅ እንክብካቤ ንግድ ለመደገፍ ደግሞ በሲያትል ላሉ የልጅ
እንክብካቤ አቅራቢዎች ተለዋዋጭ የንግድ ማረጋጊያ ስጦታ ወጪ እየለቀቀ ነው። የእነዚህ የስጦታ ገንዘብ ድጎማዎች መጠን
በጣቢያው የተሰጠው ፈቃድ አቅም ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
2. ለማረጋጊያ የድጐማ ስጦታ ብቁ የሚሆነው ማነው?
በሲያትል ከተማ ወሰኖች ውስጥ የሚገኙ የDCYF ፈቃድ ያላቸው ቤትን መሰረት እና ማዕከልን መሰረት ባደረጉ የልጆች
እንክብካቤ አቅራቢዎች እና የትምህርት እድሜ አቅራቢዎች ብቁ ናቸው። ከፈቃድ ነፃ የሆኑ አቅራቢዎች እና ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣
እና ጎረቤት (FFN) በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚሰሩ ተንከባካቢዎች ብቁ አይደሉም።
3. እንደ አንድ ፈቃድ ያለው የቤተሰብ ህጻን እንክብካቤ ወይም ማእከልን መሰረት ያደረገ አቅራቢ፣ ለዚህ ክፍያ ብቁ ለመሆን ክፍት
እና ልጆችን ማገልገል አለብኝ?
አዎ፣ በአሁኑ ጊዜ ክፍት እና ልጆችን የሚቀበሉ መሆን አለቦት።
4. የድጐማ ስጦታው ስንት ነው?
የሽልማቱ መጠኑ ተወዳዳሪነት የሌለው እና በተፈቀደ አቅም መሰረት ይሰላል።
ለሲያትል አቅራቢዎች ተለዋዋጭ ወጪ የድጐማ ስጦታ ዝርዝር
የተፈቀደው አቅም

የፕሮግራም መጠን

30 ወይም ከዚያ በታች

$1,000 ዶላር ጠፍጣፋ ክፍያ

31 – 149

$65 ዶላር በአንድ የተፈቀደ ማስገቢያ

150 ወይም ከዚያ በላይ

$5,000 ዶላር ጠፍጣፋ ክፍያ

5. እነዚህ የድጎማዎች ገንዘብ ምን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?
ብቁ የሆኑ እንቅስቃሴዎች/ ክስተቶች የልጅ እንክብካቤ ኢንዱስትሪ ማረጋጋትን መደገፍ አለባቸው እና ከቀድሞው የፌደራል
የድጋፍ ገንዘቦች ጋር ድግግሞሽ ሊሆኑ አይችሉም። ይህ የማረጋጊያ የድጐማ ስጦታ፣ እንደ ማቆያ ክፍያ ሳይሆን፣ ለተወካይ
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ድርጅቱ ሰራተኞች ሊተላለፍ ይችላል ነገር ግን አያስፈልግም። የጸደቁ አጠቃቀሞች ምሳሌዎች ለህፃናት እና ለልጅ እንክብካቤ
ሰራተኞች የአእምሮ ጤና ድጋፎች፣ የጤና እና የተመጣጠነ ምግብ እንቅስቃሴዎች፣ የክትባት ማግኛ ችሎታ፣ የግል መከላከያ
መሣሪያዎች፣ የማፅዳት ወይም የንጽሕና አቅርቦቶችን እና አገልግሎቶችን፣ ከጤና/ደህንነት ልማዶች ጋር የተያያዙ ስልጠናዎች፣
የተጨመሩ የሥራ ደረጃዎች (እንደ ጤና አጠባበቅ ያሉ፣ የጡረታ መዋጮዎች፣ የቤተሰብ-ደረጃ አቀጣጠር እና የማቆየት
ደሞዞችን ለመደገፍ)፣ የደመወዝ ክፍያ (ደመወዝ፣ ጥቅማጥቅሞች)፣ ወይም የጋራ ድርሻ-ክፍያ ወይም ለተመዘገቡ ቤተሰቦች
የትምህርት ክፍያ ማስተላለፎችን ያካትታሉ። የድጋፍ ገንዘቡ ፕሮግራሙን ለሚጠቅም ከአንድ በላይ ዓላማዎች መጠቀም
ይቻላል.
6. ይህንን የድጐማ ስጦታ ለመቀበል የማመልከቻው ሂደት ምንድ ነው?
ለሁለቱም የልጅ እንክብካቤ ማቆያ ክፍያዎች እና የሲያትል አቅራቢ የማረጋጊያ የድጐማ ስጦታ አንድ ማመልከቻ አለ። ብዙ
ፈቃድ የተሰጣቸው ጣቢያዎች ያላቸው አቅራቢዎች ልዩ የሆነ የDCYF ፍቃድ መለያ ቁጥር ላለው ለእያንዳንዳቸው ጣቢያ
ማመልከት አለባቸው። እባክዎ ፕሮግራሙ በሲያትል ከተማ ወሰኖች ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፣ እና እነዚህ የድጋፍ ገንዘቦች ብቁ
ለሆኑ ተግባራት ብቻ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ፈቃድ የተሰጠው የአቅም ማረጋገጫ ቢኖረውም (ጥያቄ 5ን ይመልከቱ)፣
ማመልከቻውን ሙሉ በሙሉ ይሙሉ።
7. ይህ የድጐማ ስጦታ ግብር የሚከፈልበት ነው?
እነዚህ ክፍያዎች እንደ ገቢ ይቆጠራሉ። ለግብሮች ዓላማዎች ሲሆን፣ የገንዘብ ድጎማዎች በንግድዎ ከሚቀበሏቸው ሌሎች
ገቢዎች ጋር በተመሳሳይ መልኩ መታየት አለባቸው። በእርስዎ የተለየ የንግድ አንድምታ ላይ ከግብር የባለሙያ አማካሪ ምክር
ይጠይቁ።
አቅራቢዎች የንግድ ሥራ ወጪዎችን ለመሸፈን ለማንኛውም ተዛማጅ ግብሮች እና/ወይም አስተዳደራዊ ክፍያዎች እስከ 15%
የሚሆነውን ገንዘብ መያዝ ይችላሉ።
8. ብቁ መሆኔን እንዴት አውቃለሁ?
የማመልከቻ ቅጹን አንዴ ከሞሉ፣ DEEL እና CCR ፕሮግራምዎ በሲያትል ከተማ ወሰኖች ውስጥ መገኘታቸውን እና ፈቃድ
የተሰጠዎ አቅም ከDCYF መዛግብት ጋር እንደሚዛመድ ካረጋገጡ በኋላ። የማረጋጊያ የድጐማ ስጦታውን ለማግኘት ብቁ ከሆኑ
የሽልማት ማሳወቂያ ደብዳቤ ይደርሰዎታል።
9. የማረጋጊያ የድጐማ ስጦታውን ከማቆያ ክፍያ ተለይቶ እቀበላለሁ?
አይ፣ አንድ ነጠላ ክፍያ ይደርስዎታል። የሽልማት ማሳወቂያዎ የሚቀበሏቸውን መጠኖች ይገልጻል። የመጨረሻው የስጦታ
ሽልማት ማስታወቂያዎች በሐምሌ መጨረሻ ላይ ይደረጋሉ። አቅራቢዎች ሁሉ ስለ ሽልማቱ ሁኔታ በኢሜል እንዲያውቁት
ይደረጋሉ። አቅራቢዎች በቀጥታ በተቀማጭ ገንዘብ ወይም በማመልከቻው ላይ በተዘረዘረው የመላላኪያ ፖስታ አድራሻ ቼክ
ይከፈላሉ። ለአቅራቢዎች የሚደረጉ ክፍያዎች በነሐሴ 1 - የካቲት 31 ቀን 2022 መካከል ይላካሉ።
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